
ومنها: أن املسلمني إذا قتلوا واحدا منهم يف اجلهاد يظنونه كافرا فعلى اإلمام ديته من بيت املال؛ ألن : الطالب

حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق ا على  اليمان أبادي  صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يرسول اهللا

  املسلمني .

  وهذا ظاهر.: الشيخ

  ,املؤلف رمحه اهللا وهي جواز االحنناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام امسائل أيضا ما ذكره : فيهالشيخ

  .فيهيف احننائه عن النيب عليه الصالة السالم والسهام  ,أبو دجانةمن ؟ كما فعل 

األنصار  ,بعةسالومنها أيضا: أنه إذا مل يبق مع القائد إال القليل فإنه يأمرهم وال يعني؛ هكذا جاء يف قصة 

  واملهاجرين .

حتى  ((ومنها أيضا: أن اهللا سبحانه وتعاىل صرح بأن الصحابة رضي اهللا عنهم عصوا يف هذه الغزوة عند قوله: 

  إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) .

  ومنها: أن النزاع سبب للفشل واخلذالن .

  ن أيضا .ومنها: أن املعصية سبب للخذال

ومنها: جواز اختاذ األسباب يف احلرب ألن النيب عليه الصالة والسالم ظاهر بني درعني؛ وألن النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم جعل على الثغر مخسني راميا .

ومنها: أن األصل يف أوامر اهللا ورسوله أن تكون على العموم؛ وأال خيصص منها حال إال بدليل؛ ألن قول الرسول 

إن الناس الكفار قد انصرفوا  :وكوم جيتهدون ويقولون ,هو عام )ال تبرحوا مكانكم ( هللا عليه وسلم: صلى ا

هذا ليس بدليل، هذا اجتهاد يف مقابلة النص؛ وهلذا صرح اهللا سبحانه وتعاىل بأن فعلهم  ,فالغنيمة الغنيمة

  معصية .

 ,الالطالب: قليل, الشيخ: املهم أن فيه فوائد كثرية يعين مل تأت؛ فمن ينتدب منكم الستنباط مخس فوائد؛ 

الطالب: احلكم كثرية باقية ما مخس فوائد لكن بس أخشى التكرار؛ مخس فوائد بني عشرة، كل واحد جييب 

  نعم ؟ احلكم غري األحكام .قرئت, الشيخ: 

  يعين يغسل,  ...: السائل

  .أي نعم : شيخال

  : طيب يعترب هو أفضل أم شهيد املعركة, السائل

  صائص .اخلولكن ال يلزم من فضله يف هذا أن يفضله يف كل  : قد يكون عند اهللا أفضل,الشيخ



   ؟ فقد يدوسهمالقتلى إذا دفنوا يف مصارعهم ومر م اجليش وتقدم : السائل

  ؛ : ال, حيط عليهم عالمة حتميهمالشيخ

  : تصري إذا كثرية, السائل

كثري وليس هناك طريق إال من   وا عددا كثريا فقد نقول: أزيلوهم عن طريق الناس؛ إذا كان عددال إذا كان: الشيخ

  . أزيلوهم ميينا أو مشاال, لكن يف املكان :فوقهم يقال

   ؟ما هو ترجيحكم الصالة على الشهيد : السائل

وإن مل تثبت فال دون الوجوب, استحباب الصالة ا يدل على ت هذه األحاديث الذي ذكر فإإن ثبت: الشيخ

  حجة فيها.

  , ميثل بالقاتل قلنامن قتل ومثل به : السائل

  يف باب القصاص ؟  :الشيخ

  : أي نعم, أليس اهللا ى نبيه عن املثلة ؟ السائل

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما  ((هذه ما مل تكن حقا، واملثلة قصاصا حق قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  يهودي بني حجرين .الرأس  رضوالرسول صلى اهللا عليه وسلم اعتدى عليكم )) 

  مثلوا الصحابة ؟  : همالسائل

  من ؟ : الشيخ

  عن التمثيل م ؟ ى نبيه سبحانه وتعاىل شركون يف غزوة بدر ؟ أي نعم؛ واهللا : املالسائل

وإال القول  ,أم مثلوا من بعد املعركة، بعد املعركة ما متكن من أحد منهم بعد تعلم: ما ى؛ لكن أمل الشيخ

  خاص . يف القصاص ما فيه إشكال ألنه حق الراجح أم إذا مثلوا بنا فلنا أن منثل م؛ هذا يف اجلهاد أما

ذكرت ـ بارك اهللا فيك ـ أن رأي البقاء يف املدينة  التفسري السابقدرس مالحظة بسيطة فقط ! يف  شيخ: السائل

واآلن ذكرت  ,والنساء من فوق السطوح والصبيان باحلجارة أن هذا الرأي رأي املنافقنيبالسيوف وقتال املشركني 

   ؟وأشياخ بدر شيخ ابن قيم رمحه اهللا أنه رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم اليف تعليقك على 

لرأي الرسول  , وكان رأيهم موافقاالذين ابتدءوا بالرأي، املنافقني هم الذين أكدوا هذا الرأيهم  ...ال، : الشيخ

  به، هم الذين قالوا ال خنرج .بدؤوا صلى اهللا عليه وسلم؛ وإال هم الذين 

لنا لو حصل ما يكون اآلن  ,أحد بأنفسهم معركةالصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  فدى: كما السائل

   نقوم بنفس العمل ؟أن بعلمائنا شيء 



وغريه ال جيوز أن  ,ال؛ ما أظن أن غري الرسول مثل الرسول؛ ألن الرسول جيوز فدائه بالنفس واألب واألم: الشيخ

   يفدى بالنفس .

   ...: السائل

  : رمبا تكون أنت عاملا مثله أو أحسن منه .الشيخ

   اهللا فهل يدفنان مجيعا ؟قتال يف سبيل و ن يف الدنيا : اثنان متحاباالسائل

أي نعم؛ لكن ترى هذا عند احلاجة يعين إذا احتجنا إىل دفن اثنني فأكثر، االثنني الذين بينهما صحبة : الشيخ

  يف الدنيا جنعلهم مجيعا .

ال : الشيخ رام ؟ة مثل ما حفر قرب عبد اهللا بن حعند احلاج الذين قتلوا يف سبيل اهللاهل جيوز نبش قبور : السائل

السيل حفر بعض  م هم حول الشعب, وأيضا السيل أل ,هذا لسبب؛ ألن عمال معاوية حفروا حىت وجد

  القبور.

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا عليه وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ قال ابن القيم : الطالب

   كانت في غزوة أحد؛فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي  رمحه اهللا: 

وإذ غدوت  ((وقد أشار اهللا سبحانه وتعاىل إىل أمهاا وأصوهلا يف سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله: 

  إىل مثان ستني آية؛ من أهلك تبوء المؤمنين المقاعد للقتال ))

 ((ذلك كما قال تعاىل:  الذي أصام إمنا هو بشؤم بة املعصية والفشل والتنازع؛ وأنفمنها: تعريفهم سوء عاق

ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 

واهللا ذو  تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم

للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظا  فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم))  فضل على المؤمنين

  وحترزا من أسباب اخلذالن .

غفران, الطالب: كسرها عندي, الشيخ: أي نعم مكسورة عندنا الكران و اخلذالن مثل الشعندي بالضم؛ : الشيخ

  خطأ .الظاهر أنه  لكن

كن تكون هلم عليهم أخرى ل لوا مرة ويدالوأتباعهم جرت بأن يدا ومنها: أن حكمة اهللا وسنته يف رسله: الطالب

ولو انتصر عليهم دائما  ,تصروا دائما دخل معهم املؤمنون وغريهم ومل يتميز الصادق من غريهالعاقبة؛ فإم لو ان

ويطيعهم  مل حيصل املقصود من البعثة والرسالة؛ فاقتضت حكمة اهللا أن مجع هلم بني األمرين ليتميز من يتبعهم

  باحلق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة .



ويعين هذا أنه جيب علينا أن نتحرز  ,هاتان حكمتان: احلكمة األوىل بيان أن ما أصام بسبب املعصيةالشيخ: 

اصي تعمل من املعاصي حيث إا سبب خلذالن الناس حىت يف مقام النصر يف مقام اجلهاد يف سبيل اهللا فإن املع

؛ وإذا علم اإلنسان أن هذا اخلذالن بسبب كما أا أيضا سبب للفنت والشرور  عملها وتكون سببا للخذالن

  املعصية حذر منها وجتنبها.

 لاملؤمنني تارة على عدوهم ويدي لوأما احلكمة الثانية فهي بيان أن األمر كله بيد اهللا وأن اهللا تعاىل حبكمته يدي

إن يمسسكم قرح فقد مس  ((تعاىل:  دق من الكاذب؛ وإىل هذا يشري قول اهللايعلم الصاعدوهم عليهم تارة ل

؛ واحلكمة من هذه احلكمة أيضا ما فهكذا جرت سنة اهللا )) القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس

؛ النصر وإن مل يكن مؤمناأشار إليه ابن القيم رمحه اهللا أنه لو كان النصر للمؤمنني دائما لدخل فيهم من يريد 

وصارت  ,ألن كل إنسان حيب أن ينتصر؛ ولو كان النصر على املؤمنني دائما لفات املقصود من البعثة والرسالة

وال ينايف هذا أن  ,ويديل أعدائهم عليهم تارة ,الرسالة لغوا وعبثا؛ لكن اهللا تعاىل يديل املؤمنني على أعدائهم تارة

  در املؤلف رمحه اهللا هذه احلكم ا .عاة هذه احلكمة وهي املعصية كما صرايكون هناك سبب آخر غري م

كيف   :نعم؛ قال :ومنها: أن هذا من أعالم الرسل كما قال هرقل أليب سفيان: هل قاتلتموه ؟ قال: الطالب

تكون هلم كذلك الرسل تبتلى مث   :سجال يدال علينا املرة وندال عليه األخرى؛ قال :احلرب بينكم وبينه ؟ قال

  العاقبة .

نعم هذا أيضا من عالمات الرسل عليه الصالة والسالم أم إذا أمروا باجلهاد صاروا هكذا يدال عليهم : الشيخ

كذا الرسل تبتلى مث تكون العاقبة : كما قاله هرقل  ,العدو تارة ويدالون عليه تارة أخرى؛ فهذا من عالمات الرسالة

مني مرتبة الصرب عند اهلزائم كما جيب عليهم أن يقوموا بالشكر عند االنتصار ومنها أيضا أن حيصل للمسل هلم .

  والغنائم .

ر ني ملا أظهرهم اهللا على أعدائهم يوم بددق من املنافق الكاذب؛ فإن املسلمومنها أن يتميز املؤمن الصا: الطالب

دخل معهم يف اإلسالم ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا؛ فاقتضت حكمة اهللا عزوجل أن سبب  وطار هلم الصيت

, فظهرت فأطلع املنافقون رؤوسهم يف هذه الغزوة وتكلموا مبا كانوا يكتمونه ,لعباده حمنة ميزت بني املؤمن واملنافق

وعرف املؤمنون أن هلم عدوا  ,اما ظاهراانقسوانقسم الناس إىل كافر ومؤمن ومنافق  ,تلوحيهم تصرحيا خمبآم وعاد

ما كان اهللا ليذر المؤمنين  ((يف نفس دورهم وهم معهم ال يفارقوم فاستعدوا هلم وحترزوا منهم، قال اهللا تعاىل: 

على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب ولكن اهللا يجتبي من 

ما كان اهللا ليذركم على ما أنتم عليه من التباس املؤمنني باملنافقني حىت مييز أهل اإلميان  :أي رسله من يشاء ))



 ,وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب الذي مييز به بني هؤالء وهؤالء ,من أهل النفاق كما ميزهم باحملنة يوم أحد

فيقع معلومه الذي هو غيب وشهادة؛  ,افإم متميزون يف غيبه وعلمه وهو سبحانه يريد أن مييزهم متييزا مشهود

 ,استدراك ملا نفاه من اطالع خلقه على الغيب سوى الرسل ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء )) ((وقوله: 

عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من  ((فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه كما قال: 

؛ فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم اإلميان بالغيب الذي يطلع عليه رسله فحظكم أنتم وسعادتكم يف رسول ))

  األجر والكرامة .

هذه احلكمة بينها وبني احلكمة الثانية فرق؛ ألنه هناك احلكمة أنه من أجل أال يدخل يف اإلميان إال من : الشيخ

غزوة أحد  فإن هذه القضية أعين ا هذه احلكمةصابر على أن ينتصر مرة وينهزم مرة أخرى؛ أم ,هو مؤمن صادق

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما  لو أطاعونا ما قتلوا )) (( (( :املنافقون يتكلمون بدأتبني ا املنافق من املؤمن؛ ف

ألم رأوا  ,فشل خطة النيب عليه الصالة والسالم والصحابةيتكلمون بالكالم تلوحيا أو أحيانا تصرحيا ب قتلوا ))

ذلك فرصة يقدحون به يف سياسة الرسول عليه الصالة والسالم؛ وحينئذ تبني املنافقون متاما؛ مباذا تبينوا ؟ مبا 

ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم  ((يطلقونه من الكلمات اليت تدل على نفاقهم؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

اخلبيث ؟ املنافقون؛ والطيب  من اهللا ليطلعكم على الغيب )) عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان

يعين ما كان اهللا ليوحي لكل واحد منكم بأن فالنا منافق  وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب )) (( املؤمنني:

مبا إذا مباذا نطلع على هؤالء ؟ نطلع عليهم  ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء )) ((وفالنا منافق إال الرسل 

يقولون، بسبب هذه النكبة اليت حصلت يف أحد صاروا يتكلمون، وظهر نفاقهم وعرف أمرهم عند كثري من 

  الناس .

 ؟بقول هرقل, فما وجهه  من أعالم الرسل أاغزوة ال هذهقيم رمحه اهللا استدل على الابن : السائل

يعين استشهادا ال استنادا؛ إذا تأملنا  ,اضالكن هرقل جعل به استشهادا ال اعتضقول هرقل؛ , ما هو لال: الشيخ 

   القرآن وجدنا أن الرسل هكذا .

  هذا احلديث هو الداللة ؟ إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما نقول أن : السائل

  ؟ إقراره كيف : الشيخ

  ؛ : أن هذا احلديث قبل إسالم أيب سفيانالسائل

  به ؟ ؟ هل الرسول هو الذي حدث  كيف أقره: الشيخ

  طيب كيف أقره ؟ : الشيخ



  : يف زمن النبوة ؟ السائل

 لرسل الذين يؤمرون باجلهاد يكون هلم العاقبة مرةدليل هذا هو الواقع أن اال إمنا ,ما هو بدليل: ولو كان, الشيخ

  وعليهم مرة أخرى .

   هل صحيح أن هرقل آمن وكتم إميانه ؟: السائل

ألنه ملا مجع من عنده من علمائه واستشارهم استشاطوا غضبا وقالوا كيف ؟ ال، ال ما آمن؛ ظن مبلكه؛ : الشيخ

  أي نعم . ,اصربوا أنا ما أردت هذا األمر إال ألمتحن صالبتكم يف دينكم :فقال هلم

  ؟  مطردةهل هذه القاعدة : السائل

  ما هي ؟ :الشيخ

   الشدة على املسلمني ؟ وقتيف إال يظهرون ال أن املنافقني : السائل

يعين يف غري فشل اخلطط اإلميانية ال جيدون  ,ألنه يف غري وقت الشدة ما جيدون شيئا ,الظاهرهذا هو : الشيخ

  شيئا يقدحون به .

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه يف السراء والضراء وفيما حيبون وما يكرهون ويف حال ظفرهم : الطالب

فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما حيبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد  ,وظفر أعدائهم م

  اهللا على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية .

وإن  ,ن بهيعين على طرف فإن أصابه خري اطمأ ألن من الناس من يعبد اهللا على حرف ,هذا واضح: الشيخ

نة ما يفتنه عن دينه سواء كان ذلك بباليا تصيبه أو بشبهات تعرض له أو أصابه فتنة انقلب على وجهه؛ والفت

عند الضراء شاكر عند  صابر، صابربشبهات تلقى إليه؛ ألن من الناس من إميانه متني لو تقلبت به األحوال فهو 

جيم واإلعراض الرخاء؛ وكذلك لو عرضت له الشبهات يف قلبه فإنه ينجوا منها باالستعاذة باهللا من الشيطان الر 

بل  ,كما أمر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وكذلك لو ألقيت عليه الشبهات فإنه يستطيع أن يدافعهاعنها  

كمة أن اهللا سبحانه إن أعطاه اهللا نورا وعلما استطاع أن يهاجم من يلقي إليه الشبهات؛ فهذه أيضا من احل

يعبده على يقني؛ كذلك بعض الناس إذا أصيب مبصيبة عجز من يعبده على حرف ممن  وتعاىل ابتلى عباده ليعلم

نتحرون مثال بإلقاء عن الصرب وكفر والعياذ باهللا وارتد، ارتد عن دينه؛ ومن الناس من يفعل دون الردة كالذين ي

  السم أو بغري ذلك ـ اللهم ثبتنا وإياكم ـ. أنفسهم من شاهق أو بتجرع

   ، تعبري صحيح يا شيخ ؟قول املؤلف: استدراك ملا نفاه: السائل

  صحيح؛ : الشيخ



   هل اهللا يستدرك على نفسه ؟: السائل

يستدرك الكالم، يف الكالم، يف الكالم ما هو معىن استدرك خيطئ نفسه؛ االستثناء ما هو باإلدراك  : نعمالشيخ

  ؟ 

  : لكن التعبري باالستدراك ؟ السائل

أنه نسي شيئا فاستدركه؛ لكن ذكر كالما عاما فاستدرك منه ؛ االستدراك ما هو معناه : ما فيه شيء أبداالشيخ

معناها يا أهل النحو؟ استدراك؛ والقرآن بلسان أي شيء معناها ؟ لكن استثناء ؟  يءش ي؛ لكن أاستثىن منه

تكلم اهللا بلسان عريب وأتى بلكن اليت لالستدراك السائل: السياق هنا خيتلف ؟ الشيخ: سبحان اهللا عريب؛ 

  ا ربنا إن هذه الكلمة ليست بلسان عريب ؟.ي :فنقول

دائما وأظفرهم بعدوهم يف كل موطن وجعل هلم التمكني والقهر  ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم: الطالب

ألعدائهم أبدا لطغت نفوسهم ومشخت وارتفعت؛ فلو بسط هلم النصر والظفر لكانوا يف احلال اليت يكونون فيها 

عباده إال السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط؛ فهو املدبر ألمر عباده   فال يصلح ,لو بسط هلم الرزق

  كما يليق حبكمته إنه م خبري بصري .

ولو  ((هذا أيضا من احلكم ألن اإلنسان لو سلم من اإلصابة بالضراء لطغى، كما قال اهللا تعاىل:  ...: الشيخ

وأنت إذا غلبت ولو يف شيء بسيط جتد  ينزل بقدر ما يشاء ))بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا في األرض ولكن 

أين تصل ؟ إىل  ؛يف نفسك نشوة الغلبة والعزة والرتفع؛ فكيف إذا كنت يف كل موطن تقابل عدوك تنصر عليهم

 ,ما يردك إال السماء؛ فإذا أعطي اإلنسان شيئا يكبح مجاحه مبثل هذا اخلذالن صار فيه مصلحة عظيمة ,الثريا

  هذا مبنزلة املكابح يهدأ من غلواء اإلنسان وعليائه حىت يكون على وجه سليم .ألن 

تدل على أن اهللا كتب عليهم ما حصل قبل الغزوة, بعض الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرؤيا : السائل

   ؟ ...

  .أسباب، هلا سببثالثة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم ))  ((هلا سبب نعم؛ أي : الشيخ

لوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر فإن نه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة واهلزمية ذومنها: أ: الطالب

ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة )) وقال:  ((خلعة النصر إمنا تكون مع والية الذل واالنكسار، قال اهللا تعاىل: 

ه وينصره  فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده وجيربُ  رتكم فلم تغني عنكم شيئا ))ويوم حنين إذ أعجبتكم كث ((

  ويكون جربه له ونصره على مقدرا ذله وانكساره . ,كسره أوال



اهللا أكرب هذا أيضا من احلكمة العظيمة؛ ألن اإلنسان ال ميكن أن يذل إال بوجود سبب الذل؛ فاهلزمية : الشيخ

خبالف ما لو مل  ,إليه , ويعرف قدر نفسه وخيضع هللا وخيبتاإلنسان يرجع إىل ربهواالنكسار والذل توجب أن 

ذا وجد له لكن إكال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى ))  ((يأته شيء فإنه يبقى مستغنيا كما قال اهللا تعاىل: 

ثال أصبت بسراء ؛ وأنت يف نفسك إذا ميف نفسه عرف قدر نفسه ورجع إىل ربه ةنفما يكسر هذه العزة واأل

رخاء وعافية حصل عندك ذهول ونسيان يف حق اهللا؛ فإذا أصبت بضد ذلك رجعت إىل ربك وعرفت قدر و 

  النعمة وعرفت قدر نفسك وضعفت أمام قوة اهللا عزوجل .

لغيها يكونوا باومنها: أنه سبحانه وتعاىل هيأ لعباده املؤمنني منازل يف دار كرامته مل تبلغها أعماهلم ومل : الطالب

كما وفقهم لألعمال الصاحلة اليت   ,نة فقيض هلم األسباب اليت توصلهم إليها من ابتالئه وامتحانهإال بالبالء واحمل

  أسباب وصوهلم إليها .هي من مجلة 

وأما ما حيصل باالبتالء فهو سبب  ,لكن األعمال الصاحلة سبب مباشر للوصول إىل هذه الدار ,أي نعم: الشيخ

اآلخرة؛ وإذا اقرتن بالصرب صار ابتالء يف الدنيا ن بالصرب صار ابتالء يف الدنيا و ن االبتالء إذا مل يقرت أل ,غري مباشر

لكنه خري وأجر يف اآلخرة؛ فهذه من املسائل اليت أو من احلكمة فيما يصيب اإلنسان من الذل والضعف واملرض 

 يعرف أن اهللا كتب له منازل يف اآلخرة منازل الصابرين اليت ال يناهلا إال بوجود األسباب اليت ,والفقر وغري ذلك

  . ا الصرب من اجلزع والسخط

   يسأل الصرب من اهللا ؟أن إلنسان : هل لالسائل

   نعم كيف ؟ اللهم اجعلين من الصابرين؛: الشيخ

  ء شيخ ؟ : يعين ابتداالسائل

  لطاعة وعن املعصية وعلى األقدار.ا هو الصرب على ثالثة أقسام ؟ على اأي نعم ابتالء؛ م: الشيخ

   : بعض الناس يصربون على االبتالء غصبا عنهم فهل فيه أجر ؟السائل

ه، مكفرة الصرب إما أن يكون صربا على البالء بدون احتساب األجر؛ فهذا تكون املصيبة مكفرة لذنوب: الشيخ

   .صارت مكفرة للذنوب وموجبة للثوابذلك احتساب األجر لذنوبه؛ فإن اقرتن مع 

  : اإلنسان إذا أصيب بعني أو جن فاستمرت فيه فرتة مث زالت عنه إيش يكون, السائل

  : حيمد اهللا, هذا من نعمة اهللا عليه, الشيخ

  : ما يدرى هل هو احتسب ما احتسب صرب ما صرب, السائل



ما فيه شيء يفوت, لو نسي هو فهو  وكل صغير وكبير مستطر ))(( : هذا عند اهللا, كل شيء مقيد, الشيخ

  مكتوب. 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصف والغناء طغيانا وركونا إىل العاجلة وذلك مرض : الطالب

هلا من االبتالء  عن جدها يف سريها إىل اهللا والدار اآلخرة؛ فإذا أراد ا را ومالكها ورامحها كرامته قيد اقهو يع

واحملنة مبنزلة الطبيب  البالءفيكون ذلك  ,يث إليهلذلك املرض العائق عن السري احلث واالمتحان ما يكون دواء

ولو تركه لغلبته األدواء حىت يكون  ,يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق املؤملة الستخراج األدواء منه

  فيها هالكه .

  قريب مما سبق .ا نعم هذا أيض: الشيخ

ه واملقربون من عباده وليس بعد ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه؛ والشهداء هم خواص: الطالب

وهو سبحانه حيب أن يتخذ من عباده الشهداء تراق دمائهم يف حمبته ومرضاته  ,درجة الصديقية إال الشهادة

إليها من تسليط  ذه الدرجة إال بتقدير األسباب املفضية نيل هوال سبيل إىل ,ه على نفوسهماويؤثرون رضاه وحمب

  العدو .

 ,يف سورة آل عمران يف سياق اآليات ويتخذ منكم شهداء )) ((صحيح وإىل هذا أشار اهللا بقوله: : الشيخ

وإذا غلبك صار القتل فيك؛  ,ألنك لو غلبت العدو صار القتل فيه ,ومعلوم أن الشهادة إمنا تكون يف غلبة العدو

شهداء وال تنال الشهادة إال مبثل فهذا أيضا من احلكمة أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل من هؤالء صحابة الكرام 

  هذه اهلزمية .

شيخ جزاكم اهللا خري ! وردت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث مثل: الذكر أفضل من اجلهاد؛ : السائل

   من ذي احلجة؛ فهل أفضل من الشهادة هذه األعمال ؟ والعمل يف أيام العشر

يعين إن العمل الصاحل يف هذه األيام أحب إىل اهللا  ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب ) (هي:  ,ال: الشيخ

واجلهاد إذا وقع يف هذه األيام صار أشد وأفضل مما لو  ,وليس هناك تفضيل مطلق ,حىت من اجلهاد يف سبيل اهللا

   وقع يف غريها .

   ؟ يف الذكربالنسبة لألحاديث املطلقة : السائل

إلنسان الذي ليس فيه قدرة وال أهلية يقال إن كل إنسان خياطب حبسبه؛ فاولكن قد  ,نعم اهللا أعلم: الشيخ

  للجهاد يكون الذكر أفضل .

  ؟  ...صرب حد لهل ل: السائل



  : إال, الشيخ

   ؟ هذا صرب على اجلوعفهل ومل يقل ألحد حىت مات من مل جيد األكل  مثال: السائل

يف هذه احلال ال  , ألنه هنا ال بأس أن يسأل,اهللا شرعما صرب على  هذا صرب على أقدار اهللا املؤملة لكن: الشيخ

بأس أن يسأل عند الضرورة؛ لكن ينبغي أن يعرض كما صنع أبو هريرة رضي اهللا عنه، أبو هريرة ما قال إين جائع 

  وه آية من كتاب اهللا .وعمر، قال يعين طلب منهم أن يقرؤ  أليب بكر

   يف اآلخرة ؟ يف األجر أو هوشهيد  هوغري شهيد املعركة هل : السائل

   . الدنيا فليس له أحكام الشهيديف أما: الشيخ

   يف اآلخرة ؟: السائل

ولكن الشهداء درجات يعين لن ينال درجة الشهداء الذين قتلوا يف سبيل  ,يف اآلخرة له أحكام الشهيد: الشيخ

  كما أن الصاحلون درجات والصديقون درجات والرسل درجات .  ,اهللا

  هل يشهد شهادة املوقف ؟ : السائل

  كيف يشهد يعين ؟ : الشيخ

   معىن الشهيد ؟ يءش ي: يشهد على الناس أالسائل

األمة كلها أمة وإال ما هو معىن الشهيد، الشهيد عند اهللا يعين أن أفعاله شهد ا لنفسه باإلميان،  ,ال: الشيخ

  يشهدون حىت الذي مات على فراشه . ,حممد شهداء على الناس

هلم األسباب اليت يستوجبون ا  راد أن يهلك أعداءه وميحقهم قيضسبحانه إذا أ ومنها: أن اهللا: الطالب

ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيام ومبالغتهم يف أذى أوليائه وحماربتهم وقتاهلم والتسلط  ,هالكهم وحمقهم

ه من أسباب حمقهم وهالكهم؛ وقد ذكر ذنوم وعيوم ويزداد بذلك أعداؤ فيتمحص بذلك أوليائه من  ,عليهم

قرح فقد مس  م(( وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين وإن يمسسكسبحانه وتعاىل يف قوله: 

القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال يحب 

فجمع هلم يف هذا اخلطاب بني تشجيعهم وتقوية  )) ن آمنوا ويمحق الكافرينالظالمين وليمحص اهللا الذي

دالة الكفار عليهم احلكم الباهرة اليت اقتضت إوذكر  ,يةتسلمهمهم وبني حسن النفوسهم وإحياء عزائمهم و 

اء فقد استويتم يف القرح واألمل وتباينتم يف الرجإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ))  ((فقال: 

فما بالكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من اهللا ما ال يرجون ))  ((والثواب كما قال: 

  وأنتم أصبتم يف سبيلي وابتغاء مرضايت . ,األمل فقد أصام ذلك يف سبيل الشيطانو نون وتضعفون عند القرح 



فال تهنوا وال تحزنوا وأنتم  ((التشجيع والتقوية لقوله:  نعم هذه اآليات كما قال املؤلف رمحه اهللا فيها: الشيخ

فإن يف هذا من  أنتم األعلون )) ((فإذا كان اهللا عزوجل يقول وهو الذي بيده ملكوت كل شيء:  األعلون ))

والشرط  (( إن كنتم مؤمنين ))التشجيع وتقوية النفوس وعزائم ما ال خيفى على أحد، مث بني أن هذا مشروط 

د على األفعال الثالثة أو على اجلمل الثالث: ال نوا إن كنتم مؤمنني؛ ال حتزنوا إن كنتم مؤمنني؛ أنتم هنا يعو 

وال حيزن على ما فات ألنه يعلم  ,األعلون إن كنتم مؤمنني؛ ألن املؤمن ال يهن بل هو دائم يف عزم ونشاط وحركة

؛ بة احلميدة وهي ؟ العلو والظهورعاقالقدر؛ املؤمن له القضاء و الأنه مقدر ومكتوب والبد منه؛ فهو مؤمن ب

ال ف ((وهذا كقوله يف سورة القتال:  وأنتم األعلون )) ((واهللا عزوجل يقول:  وافكيف يهن الناس املؤمنون وحيزن

؛ فهذه من أضاف إىل ذلك أن اهللا معهم بنصره وتأييده تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ))

القرح يف  إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) ((اهلمم والعزائم؛ مث سالهم بقوله:  شحذالتشجيع و 

فهم  أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا )) ((األصل هو األمل والشدة بل قال اهللا تعاىل: 

وأسروا سبعني؛ يف أحد قتل منهم سبعون؛ فهنا أصيبوا يف أحد وقد أصابوا يف بدر مثليها، يف بدر قتلوا سبعني 

لكن حنن ال نشعر ذا الشيء، نشعر مبا  إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) ((يقول اهللا عزوجل: 

يصيبنا ال مبا أصاب منا؛ والواجب أننا نشعر مبا يصيبنا ونشعر مبا أصبنا يف غرينا من أجل أن نتسلى؛ ألن 

فإنه ـ إذا كان الذي أصيب عدوه ـ غريه أصيب مبثل هذه املصيبة السيما إذا كان عدوه اإلنسان إذا ذكر أن 

  خرا تقول:اخلنساء وهي ترثي أخاها صيتسلى؛ تقول 

         ولو ال كثرة الباكني حويل      على إخوام لقتلت نفسي               

  يبكون مثل أخي ولكن      أسلي النفس عنه بالتأسي وما 

ولكن  :ومع ذلك ال يبكون مثل أخي ,ال أن حويل ناس يبكون لكنت أقتل نفسيكيف، يعين تقول: لو شف  

بني اهللا عزوجل أن يف هذا حكمة عظيمة وهي بيان أن األمر أمره و  ,أيضاطيب ؛ بالتأسيعنه أسلي النفس 

  وتلك األيام نداولها بين الناس )) . (( :عزوجل واحلكم حكمه

  وليعلم اهللا الذين آمنوا )) . ((امسة: الفائدة الرابعة واخل

  ويتخذ منكم شهداء  واهللا ال يحب الظالمين ))  ((والسابعة أو السادسة: 

؟ يعين أن متكني هؤالء من قتل من قتل  اتخذ منكم الشهداء واهللا ال يحب الظالمين )) ((ويش املناسبة 

وليحمص اهللا الذين  (( هللا تعاىل ال حيب الظاملني؛ألن ا يعين مل ميكنهم اهللا ألنه حيبهم ,منكم ليس عن حمبة

سبحان اهللا؛  ويمحق الكافرين )) ((يطهرهم من ذنوم وغريها؛  :ميحصهمآمنوا ويمحق الكافرين )) 



نعم ألم إذا انتصروا استشروا يف قتال  :؟ نقول ويمحق الكافرين )) ((الكافرون منتصرون ويقول اهللا يف هذا: 

املسلمني وازدادوا حنقا ويكون ذا حمقهم؛ ألن العاقبة البد أن تكون ملن ؟ للمتقني وللمؤمنني؛ فهؤالء إذا 

  انتصروا استشروا وأوغروا يف القتال حىت يقضى عليهم .

 لذلك يام ـ يعين من عشر ذي احلجة ـهذه األن الشهادة أفضل وأحب إىل اهللا من العمل يف نقول أهل : السائل

 إال رجال خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء ) ( الشهادة فقال: استثىنصلى اهللا عليه وسلم الرسول 

   فتكون الشهادة أفضل منها ؟

  الشهادة ذا الشرط، أنه قتل وأخذ ماله؛ أفضل من األعمال يف هذه األيام . ,نعم: الشيخ

أي نعم؛ الشيخ: أليس ضد احلزن الفرح ؟  وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((قول اهللا تعاىل: : السائل

  ؛  ...بني اآلية طيب فكيف جنمع السائل: 

   ؛زن سواء فرح وإال ال فرح وال حزنال، ضد احلزن عدم احل: الشيخ

   ) ؟واهللا ال يحب الفرحين ) ((طيب اهللا سبحانه وتعاىل يقول: : السائل

 بنصر اهللا ويومئذ يفرح المؤمنون ((ويقول:  ))فليفرحوا فبذلك قل بفضل اهللا وبرحمته  ((ويقول: : الشيخ

فهذا املراد به فرح البطر الذي حيمل اإلنسان على األشر وعلى  واهللا ال يحب الفرحين )) ((وأما املراد بقوله:  ))

  طغيان كما فعل قارون .ال

فخير لكم من أن تلقوا  ... أال أدلكم( النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  أنحديث أيب الدرداء : السائل

 ,ح بأن الذكر أفضل من اجلهاديفهذا نص صر  ,مث ذكر ذكر اهللا سبحانه وتعاىل عدوكم فيضرب أعناقكم )

   ا ؟هذ فكيف اجلمع بني

   ؛ هل هو صحيح أو ضعيفتأتيين باحلديث إن شاء اهللا يف الليلة القادمة  سلمك اهللا البدأوال : الشيخ

  : عند الرتمذي؛ السائل

  وبعدين يكون اجلواب عنه إن شاء اهللا .نريد السند,  :الشيخ

مث أخرب أنه يداول أيام هذه احلياة الدنيا بني الناس وأا عرض حاضر يقسمها دوال بني أوليائه وأعدائه : الطالب

  ف اآلخرة فإن عزها ونصرها ورجائها خالص للذين آمنوا .خبال

فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومني يف  ,مث ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز املؤمنون من املنافقني

العقاب على املعلوم إذا صار ب وال عقاب وإمنا يرتتب الثواب و وذلك العلم الغييب ال يرتتب عليه ثوا ,غيبه

  هدا واقعا يف احلس .مشا



أشار ابن القيم رمحه اهللا إىل جواب عن هذا اإلشكال الذي يتبادر  وليعلم اهللا الذين آمنوا )) ((طيب : الشيخ

وهذا يقتضي أن علم اهللا حادث بعد حصول ما حصل؛  ,علة ما حصل وليعلم )) ((من اآلية؛ فإن قوله: 

زيل بأن هذا سيقع ليس األفيكون يف ذلك إشكال؛ ألن علم اهللا أزيل؛ واجلواب عن ذلك أن نقول: علم اهللا 

  لعمل، على الشيء املشاهد احملسوس. يرتتب عليه ثواب وال عقاب؛ وإمنا الثواب والعقاب على ا


